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Nederlands Wereldtaal! Is dat niet 
een beetje overdreven? Stelt onze 
taal op wereldschaal wel zoveel 
voor? Sommige mensen vinden dat 
we ons maar beter kunnen voor-
bereiden op een wereld die in het 
Engels wordt geregeerd. Of mis-
schien wel in het Chinees.

Taalpeil, de jaarlijkse krant van de 
Taalunie, kijkt deze keer naar de 
invloed die het Nederlands heeft in 
het buitenland. We speuren naar 
Nederlandse woorden die in ande-

re talen zijn doorgedrongen. We 
vragen buitenlanders waarom ze 
Nederlands leren. We kijken ook 
naar de kracht van talen in ons 
leven. In de muziek, bijvoorbeeld, 
of op televisie.
Zoals elk jaar hebben we een grote 
enquête uitgevoerd in Nederland, 
Vlaanderen en Suriname. We vroe-
gen ruim 1000 mensen naar hun 
houding tegenover het Nederlands. 
Enkele vragen die we vijf jaar gele-
den stelden, hebben we opnieuw 
voorgelegd. Zo kunnen we zien of 

we in de toekomst van onze taal 
blijven geloven.
De Nederlandse Taalunie bestaat dit 
jaar dertig jaar en dat willen we 
vieren. Eind november 2010 ope-
nen we feestelijk een website die 
helemaal aan onze taal is gewijd: 
De Wereld Van De Nederlandse Taal 
(dwvdnt.org). Je zult zien: er zijn 
redenen te over om trots te zijn op 
onze wereldtaal!

liNde VaN deN BosCh
algemeen secretaris Nederlandse Taalunie

Negen op de tien zijn trots op het Nederlands p. 1 
Bijna de helft hoort niet graag Nederlands tijdens 
vakantie p. 2-3
Bløf, Clouseau en jan smit zingen het mooiste 
Nederlands p. 4-5
klassieken en bestsellers zijn het meest bekend p. 6-7
70% wil het liefst Nederlandstalige websites p. 8

En nog veel meer op www.taalpeil.org

Adina Caramalau (35) was 
amper twintig toen ze haar 
geboorteland Roemenië verliet. 
Ze kwam in Antwerpen aan 
zonder een woord Nederlands te 
kennen. Ze schreef zich meteen 
in voor een cursus Nederlands 
als Tweede Taal. En ze kocht een 
pakje keeltabletten...

Adina Caramalau: ‘Dat eerste jaar heb 
ik dag en nacht gestudeerd om de taal 
onder de knie te krijgen. De daarop-
volgende jaren werd het moeilijker 

om cursus te volgen, omdat ik ook 
een baan had. Maar de basis had ik. 
Bovendien kon ik nogal goed “kome-
die spelen”. Als verkoopster in een 
bakkerij deed ik vaak alsof ik het 
begreep. Het was soms wel gokken 
om het juiste brood uit het rek te 
halen. Later heb ik mijn woordenschat 
verder uitgebreid via een studie maat-
schappelijk werker.’

Wat vond je moeilijk aan het 
Nederlands?
Adina Caramalau: ‘Vooral de uit-
spraak. De zachte g bijvoorbeeld, 
een typisch Vlaamse klank, kreeg 
ik maar niet correct uitgesproken. 
Maandenlang heeft ze me keelpijn 
bezorgd.’

Vind je Nederlands een mooie taal?
Adina Caramalau: ‘Hoe beter ik de 
Nederlandse taal ken, hoe mooier 
ik ze vind. Ik het begin vond ik ze 
absoluut niet mooi, het leek alsof alle 
Vlamingen ruzie maakten... Ik kan nu 
wel zeggen dat sommige woorden me 
heel mooi in de oren klinken, woor-
den zoals: heerlijk, hartelijk, bijzonder en 
rivier. Dat kon ik vijftien jaar geleden 
niet zeggen.’

90% is trots op onze taal
Wereldwijd spreken niet minder dan 23 miljoen mensen Nederlands in 
hun dagelijks leven. Zijn ze ook trots op hun taal? Vijf jaar geleden zei 92% 
van de 1000 mensen die we ondervroegen ‘ja’ op die vraag. Nu is dat 88%.
Vooral de Nederlanders zijn wat minder trots geworden. Kijk maar naar de 
precieze scores hieronder. Dan zie je ook dat Vlamingen nog net zo fier zijn 
als vijf jaar geleden en dat de trots van de Surinamers voor wie Nederlands 
de moedertaal is, een beetje is toegenomen.

Bent u trots op uw moedertaal, het Nederlands?

90% van alle ondervraagden vindt het ook een mooie taal. Hieronder 
staat waarom:
 Nederlanders Vlamingen Surinamers
Ik kan me er goed in uitdrukken 55% 42% 59%
Ik vind de taal mooi klinken 15% 24% 17%
Ik vind dat de taal veel mooie 
woorden heeft 4% 23% 8%
Ik vind dat er mooie boeken in 
deze taal geschreven worden 6% 6% 5%

50% zegt: ‘Leenwoorden maken 
onze taal beter en mooier’
Baggiebroek, gaaf, preformateur, mobieltje… Altijd weer verzinnen creatievelin-
gen nieuwe woorden. Er komen ook buitenlandse woorden onze taal bin-
nen, zoals rotonde en computer. We noemen het leenwoorden. Maar we geven 
ze niet terug, zoals dat vaker met geleende dingen gebeurt.
Verrijken al die leenwoorden onze taal? Ongeveer de helft van de onder-
vraagden vindt inderdaad dat leenwoorden het Nederlands rijker maken. 
Hun argument: leenwoorden geven je meer mogelijkheden om je uit te 
drukken. Ongeveer een derde beschouwt leenwoorden juist als een verar-
ming. Het Nederlands verliest er zijn eigenheid door, vinden ze. Bovendien 
zijn er volgens hen genoeg Nederlandse alternatieven voor leenwoorden.
Van de ruim 250 Surinamers in de steekproef hadden er ongeveer 100 geen 
mening over leenwoorden. Dat lijkt heel veel. Maar in Suriname zijn er 
zoveel talen dat het misschien niet meer opvalt of een woord ‘geleend’ is 
of niet.
‘Kunt u een paar leenwoorden noemen?’ vroegen we. Het meest kennen 
mensen Engelse woorden uit de digitale wereld: chatten, laptop, twitteren. 
Andere woorden: fast food, shit, cadeau, bureau, croissant. Een enkeling noemt 
een Duits woord: fingerspitzengefühl, überhaupt.

Nora (Oostenrijk), Annamaria (Hongarije), Giannola (Italië), Mareike (Duitsland) en Ben (VS) branden van 
enthousiasme om vlot Nederlands te leren spreken. Hoe dat komt? Lees pagina 2.
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‘Van de g had ik máándenlang keelpijn’
‘Nederlands is een wereldtaal want 
zelfs de Russen kunnen niet zonder 
varen.’
(Peter Meyers, IT-deskundige)

Dankzij de belangstelling van 
Tsaar Peter de Grote voor de 
scheepsbouw zijn er veel 
Nederlandse scheepstermen in 
het Russisch terechtgekomen:

ankor < anker
skipper < schipper
masta < mast
vlag < vlag
skip < schip
kajuta < kajuit
kil < kiel
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leNeN eN TerugleNeN

 
‘Ik was echt gechoqueerd.’ Als je dat hoort zeggen, denk je: aanstoot 
geven of iemand verbijsteren kun je inderdaad uitdrukken met het werk-
woord choqueren. Aan de spelling zie je al dat we dat uit het Frans hebben. 
En toch zitten de wortels daarvan diep in de Nederlandse taal.
Want in het Middelnederlands van de veertiende eeuw kenden wij al schokken 
in de letterlijke betekenis: stoten, duwen, een schok geven. Dat woord is door 
de Fransen overgenomen en vervormd tot choquer. En dat is weer onze taal 
binnengekomen als choqueren.
Dit is niet het enige geval waarin een woord over een taalgrens heen en 
weer wipt. De Nederlandse woorden bijwacht, blazen, boek, bolwerk, man-
neke, pak, plak, steken en stapel vormen de bron van het Franse bivouac, blasé, 
bouquiniste (‘antiquaar’), boulevard, mannequin, paquet, plaquette, étiquette en 
étape. Al deze woorden zijn in verschillende andere talen opgenomen, 
waaronder ook het Nederlands. We hebben ze dus eerst uitgeleend en 
later weer teruggeleend.

Meer Taalpeilen bestellen?
Mail naar info@taalpeil.org

Telefoon Nederland en Vlaanderen 
00-31-(0)70-3469548

Telefoon Suriname 
8232964

T A A L P E I L
met de resultaten van een enquête 
onder ruim 1000 Nederlanders, 
Vlamingen en surinamers
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Waarom buitenlanders Nederlands leren

Ben Frey (27), VS, studeerde 
Nederlands in Wisconsin. 
‘Germaanse talen boeien mij. Op 
mijn veertiende heb ik op school 
Duits geleerd. Dat kun je niet in 
elke Amerikaanse high school. 
Het Nederlands ligt voor mij tus-
sen het Engels en het Duits. De 
uitspraak is lastig, met de rol-
lende r had ik de meeste moeite.’

Mareike Van Hoorn (23), 
Duitsland, studeert Nederlands 
in Bremen. ‘Mijn vader is 
Nederlander, Nederlands leren 
doe ik om mijn culturele wortels 
te vinden. Duits en Nederlands 
hebben veel met elkaar gemeen, 
maar dat zorgt soms voor vreem-
de misverstanden. In het Duits 
zeg je schlimm en je bedoelt erg.’

Annamaria Kalit (22), Hongarije, 
studeert Nederlands in Berlijn. 
‘Nederland en Vlaanderen delen 
een belangrijk stuk geschiedenis 
met mijn land. De Habsburgse 
geschiedenis en cultuur bijvoor-
beeld. Wel vind ik Vlamingen 
heel anders dan Nederlanders. 
Nederlanders vertellen grapjes 
zonder een spier van hun gezicht 
te vertrekken. Tegelijk zijn ze 
veel assertiever.’

Rengga Sanjaya Nuriman, Indonesië, studeert al drie jaar Nederlands. 
Eerst in Indonesië, nu in Nederland. Sanjaya Nuriman zou graag op de 
Nederlandse ambassade willen werken. ‘Ik vind Nederlands een interes-
sante taal. Indonesië heeft een sterke historische band met Nederland. De 
Nederlanders vestigden zich zo’n driehonderd jaar geleden in Indonesië. Ik 
ben erg geïnteresseerd in die geschiedenis.’

50% van de Nederlanders hoort niet graag 
Nederlands tijdens buitenlandse vakanties

75% onderschat buitenlands enthousiasme 
voor het Nederlands
Het Nederlands is populair in het bui-
tenland. Heel veel mensen zijn altijd 
verbaasd als ze horen dat er alleen 
al 15.000 studenten Nederlands zijn 
aan 180 universiteiten in 40 ver-
schillende landen. En dan hebben 
we het nog niet over al die andere 
instellingen en cursussen: zo vol-

gen aan het Indonesische Erasmus 
Taalcentrum ongeveer 10.000 cursis-
ten Nederlandse les.
Vlak over de grenzen van Nederland 
en Vlaanderen is het Nederlands 
een vak op school. In het noorden 
van Frankrijk volgen ongeveer 7000 
leerlingen op de lagere of middel-

bare school Nederlands. In de Duitse 
deelstaten die aan Nederland gren-
zen, krijgen meer dan 23.000 scho-
lieren Nederlandse les. En in het 
Franstalige Wallonië bieden meer 
dan honderd scholen immersie-
onderwijs: leerlingen krijgen er ook 
vakken in het Nederlands.

Voor de een kan het niet exotisch 
genoeg zijn. De ander voelt zich met 
vakantie in het buitenland juist prettig 
met taalgenoten. Meer dan 60% van 
de Nederlanders en Vlamingen maakt 
het niet uit of ze in een land zijn waar 
ze de taal niet spreken. Maar zo’n 20% 
heeft toch wel heel graag Nederlands 
in zijn buurt, bijvoorbeeld via een reis-

leider, gids of campingbeheerder.
Opvallend: vooral Nederlanders, 
namelijk 50%, horen op vakan-
tie het liefst zo weinig mogelijk 
Nederlands. Vlamingen hebben dat 
veel minder: maar 30% hoort liever 
geen Nederlands.
Bijna 50% van de Vlamingen in 
West-Europese landen verwacht 

een Nederlandstalige audiogids in 
een museum of een andere beziens-
waardigheid. Van de Nederlanders 
verwacht maar 20% dat. Of je in 
Stonehenge, de Notre Dame of het 
Prado ook zo’n audiogids vindt? 
Volgens reisbureaus moet je echt 
geluk hebben, meestal valt het 
Nederlands buiten de boot.
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Ik ga het liefst met vakantie in een land waarvan ik de taal ken

Als ik met vakantie ga in het buitenland, maakt het me niet uit 
of ik de voertaal in dat land ken

Ik hoor op mijn vakantie het liefst zo weinig mogelijk Nederlands

Nieuw oNderzoek  1000 meningen
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‘Nederlands is een wereldtaal, want 
de Nederlanders spreken het en die 
vind je overal.’
Hans De Four, ICT-coördinator

‘Wist je dat sommige woorden uit 
het Nederlands heel erg klinken als 
woorden met een totaal verschillende 
betekenis in een andere taal? Ik kreeg 
namelijk vreemde reacties bij woorden 
als misschien en te voet. En toen ik 
enkele weken geleden met mijn leerlin-
gen Trivial Pursuit speelde, luidde een 
van de vragen hoe je een haan noemt die 
“zijn mannelijke taak” niet meer kan 
vervullen. Een van mijn Nigeriaanse 
leerlingen gokte en antwoordde tot mijn 
verbazing: kapoen. Toen ik hem vroeg 
hoe hij daarbij gekomen was, zei hij 
dat men een soldaat in zijn taal ook zo 
noemde, als hij gecastreerd was opdat 
hij de vrouwen niet meer zou lastig val-
len; hij vermoedde dat het over hetzelfde 
ging. Nederlands een wereldtaal? Veel 
meer dan we zelf vermoeden…’
Ann Devos, leerkracht Nederlands 
als Tweede Taal

‘Nederlands is een wereldtaal. Ik 
kon ermee terecht op mijn reis in 
Zuid-Afrika, Indonesië en nu zelfs 
hier in Istanboel (voetbal kijken 
terras gratis); in Afrika begrijpen 
ze pasopo en in hartje Marokko 
lees je in de soeks: kijken, kijken, 
niet kopen.’
Ann De Schryver, docent NT2

De gecastreerde soldaat

Die eerste mededele wat mens leer
vóór drie jaar oud is lewenslank genoeg
om die akuutste nood te formuleer
soos: ek het honger … hou van jou … is moeg …

Plots uit die soet ontmoeting weggeruk
het hulle ’n nuwe saamkomplek ontdek
om oor en oor, onnosel van geluk,
toereikend te verduidelik: jy en ek …

’n Maand daarna – want tyd bring raad – hanteer
hul moeiteloos diggeweefde sin,
die voegwoorde van kunstige verweer
soos: daarenteen … ondanks … desnietemin …

Elisabeth Eybers 
(Afrikaans muurgedicht op het schoolplein van de Anne Frankschool 
in Leiden)

Taalles is eeN ‘worshoNdje’ NederlaNds?

 
Tijdens het jongste WK Voetbal sloegen de media ons geregeld met 
Afrikaanse woorden om de oren. Afrikaans is ontstaan doordat de 
Nederlanders zich in de zeventiende eeuw op de Kaap de Goede Hoop 
vestigden als landbouwers, later bekend als Boeren. Zij verkochten hun 
waar aan handelsschepen die vanuit Nederland naar Oost-Indië voeren of 
terug. Wel 90% van het Afrikaans is terug te voeren op Nederlands. En er 
zijn invloeden van het Portugees, het Frans, het Maleis, en talen van Afrika.

Het Afrikaans maakt wel eens een grappige indruk op Nederlandstaligen. 
In Zuid-Afrika heet een teckel een ‘worshondje’, ze zeggen een ‘ske-
merkelkie’ voor een borreltje en ‘ek es kaal’ voor ‘ik ben naakt’. Maar 
het is bovenal een heel mooie taal. Niet voor niets won de schrijfster 
Elisabeth Eybers er in 1991 de P.C. Hooftprijs mee. Dat is de belangrijk-
ste literaire prijs in Nederland.

Is Afrikaans ook Nederlands? Schrijver C. Bittremieux zegt het zo: 
‘Afrikaans is een taal die als de rib uit Adam, in een onbewaakt ogen-
blik uit het lichaam van het Nederlands is weggenomen en als door 
een speelzieke of verstrooide engel in het zuiden van het Afrikaanse 
continent verloren is gelegd.’
Bron: Taalschrift 13-04-08
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‘Ik haat restaurants met het bordje 
Hier spreekt men Nederlands’

‘Ik zou het wel charmant vinden als 
ze me in Polen met enkele zinne-
tjes Nederlands opwachten,’ lacht 
Marleen Zuijderdijn. Ze staat aan 
een KLM-incheckbalie in Schiphol 
voor een zakenreis en weet bijna 
gegarandeerd dat de contacten met 
haar zakenpartners ginder in het 

Engels zullen verlopen. ‘Maar daar 
maak ik geen probleem van. Ook 
als ik reis, heb ik geen heimwee 
naar Nederland of het Nederlands. 
Ik vind het wat zielig als een toe-
rist al na enkele dagen op zoek 
gaat naar het Holland House of de 
dichtstbijzijnde zaak waar ze bit-

terballen serveren. Ik overleef wel 
enkele weken zonder’. 

Vlaamse frites
Na een half uurtje Schiphol weet je 
al niet meer dat je op Nederlands 
grondgebied bent: de Engelse taal 
overheerst op menukaarten, recla-

mes aan winkelramen en op de weg-
wijzers van de ene terminal naar 
de andere. Toch duikt er een weg-
wijzer met daarop ‘Vlaamse frites’ 
op. Wil Schiphol de reizigers toch 
nog een huiselijk gevoel meegeven? 
Eenmaal in het buitenland willen 
veel Nederlanders in hun vakan-
tie geen Nederlands meer horen. 
Peter, die samen met collega Jan 
naar Kabul in Afghanistan reist, 
deelt die afkeer: ‘Ik was ooit in het 
Spaanse Torremolinos. Daar heb je 
soms de indruk dat er een nieuwe 
Nederlandse kolonie ontstaat. Alles 
gebeurt er in het Nederlands: zuipen, 
dansen, lachen… Nou, daar blijf ik 
het liefst zo ver mogelijk van weg.’

Charmant
Elke dag zon of een mondje 
Nederlands praten? De meeste toe-
risten zullen voor het eerste kie-
zen, zo ook Jennifer Yip en Adri 
Kranenburg. Ze trekken met doch-
ters Julia en Eveline een weekje 
naar Rhodos om zoveel mogelijk 
zon te plukken. Adri: ‘Daar hoeft 
geen Nederlandstalige hostess 
voor ons klaar te staan, de meeste 
Grieken zullen het Engels wel mach-
tig zijn. Engels is trouwens een 
van de twee voertalen binnen ons 
gezin.’ Jennifer Yip: ‘Ik groeide op 
in het Engelssprekende gedeelte van 
Canada, met onze dochters spre-
ken we thuis Engels en Nederlands.’ 
Enkele jaren terug woonden ze op 
Aruba, ver van Nederland, maar 
toch een plek waar het Nederlands 
nog alomtegenwoordig is. Adri: ‘Ik 
hou van het Nederlands zoals het 
buiten Nederland wordt gesproken. 
Vlamingen en Surinamers spreken 
toch zulk een charmant en mooi 
Nederlands.’

Deuren en harten
KLM-hostess Sandra is ruim een 
derde van het jaar in een ver buiten-
land: ‘Nederlanders hebben de zeven 
wereldzeeën bedwongen en lijken 
avontuurlijker dan Vlamingen. 
Als het moet vragen ze in Peking 
in het Nederlands de weg naar het 
Tienanmenplein.’ Vlamingen heb-
ben een andere attitude, zo blijkt op 
de luchthaven van Zaventem. Karel 
Claes staat samen met zijn gezin 
klaar om naar Lissabon te vliegen 
voor een fietsvakantie: ‘Ik ken al 
enkele woordjes Portugees. Ik vind 
het belangrijk om in elk land waar ik 
naartoe reis minstens enkele woor-

den te kunnen spreken. Dat opent 
snel deuren en harten. Evengoed 
is het fijn als je naar een vreemd 
land trekt en er daar plots iemand 
onverwacht Nederlands spreekt. 
Voor het overige bezoek ik op reis 
liefst authentieke plekken en maak 
ik een grote omweg om restaurants 
met het bordje: “Hier spreekt men 
Nederlands”. Die mentaliteit haat ik 
echt.’

Spanduk
Een groot gedeelte van de Belgische 
luchthaven is gereserveerd voor een 
terminal waar de chartervluchten 
vertrekken. Voor zonvakanties naar 
Turkije, Tunesië, Egypte, Spanje of 
Griekenland moet je daar zijn. ‘Vier 
jaar heb ik in Indonesië gewoond,’ 
vertelt Kat Vanoverstraeten, ticket 
in de hand. ‘Door de jarenlange aan-
wezigheid van de Nederlanders in 
Indonesië gebruikt vooral de oudere 
generatie nog heel veel Nederlands. 
Je moest er altijd op je hoede zijn 
met commentaar of kritiek, want 
er was wel altijd iemand in de 
buurt die er iets van begreep. Het 
Bahasa Indonesia is doorspekt met 
Nederlandse woorden zoals gene-
rasi, adopsi, kampiun, posbus, spanduk. 
Toen ik het Kraton in Yogyakarta 
bezocht sprak de gids echt perfect 
Nederlands. Toen hij hoorde dat ik 
uit Vlaanderen kwam vroeg hij mij 
om het boek De Leeuw van Vlaanderen 
van Conscience op te sturen. Daar 
had hij over geleerd op school in 
het vak Nederlandse literatuur. We 
hebben hem het boek laten bezor-
gen. Hij was in de wolken.’ Er is dus 
nu in Indonesië een privébibliotheek 
met Max Havelaar én De Leeuw van 
Vlaanderen.

Adri: ‘Vlamingen en Surinamers 
spreken toch zo’n charmant en 
mooi Nederlands’

Marleen Zuijderdijn: ‘Ik overleef wel enkele weken zonder bitterballen.’

De reizigers op Schiphol en Zaventem sleuren met koffers, dralen voor monitors met 
vluchtinformatie en zwaaien naar thuisblijvers. Een op de vijf reislustige Nederlanders en 
Vlamingen hoopt in het buitenland zijn eigen taal te horen uit de mond van een gids of hos-
tess. Hoeveel Nederlands stoppen reizigers in hun koffer?

eNgels-NederlaNds: 1-0

Waar of niet waar: toen 
de Verenigde Staten van 
Amerika bij hun ontstaan 
moesten beslissen welke taal 
ze zouden spreken, verloor 
het Nederlands nipt van het 
Engels.

Woorddeskundige Nicoline van 
der Sijs: ‘Dat is een fabeltje. Wel 
hoor je geregeld de mythe dat 
het Duits bijna de officiële taal 
van de VS was geworden; daar is 
wel vakliteratuur over. Maar ook 
dat verhaal over het Duits is een 
broodje-aapverhaal. De VS ken-
nen namelijk helemaal geen offici-
ele taal – zelfs het Engels heeft die 
status niet. Over het taalgebruik 

is dan ook nooit in het Congres 
gestemd. 
Toen de VS zich in 1776 onafhan-
kelijk verklaarden, was het Engels 
de meest gebruikte omgangstaal. 
De taal werd ook gebruikt in offi-
ciële stukken en in het onderwijs. 
Kiezen voor het Engels was dus 
logisch, ook al gebeurde dat niet 
officieel.’
Bron: Taalschrift 01-09-09

Het boek ‘Nederlandse woorden 
wereldwijd’ van Nicoline van der Sijs 
bevat 17.560 Nederlandse woorden, 
die aan 138 talen zijn uitgeleend. 

Jong en op zoek naar een 
boek? De boekenzoeker helpt.
Kijk eens op het Taalunieversum:
www.boekenzoeker.org.

‘Nederlands is een wereldtaal, want 
in het Japans is een kraan een 
karan en een mes een mesu.
Piet Convents, docent drama
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Wie ingenieur wil worden, politieke 
wetenschapper of kernfysicus, moet 
vakliteratuur lezen en daarvoor is 
het nodig dé wetenschappelijke taal 
bij uitstek te kennen, het Engels. 
Daarbij komt dat deze specialisten 
moeten kunnen deelnemen aan 
internationale congressen, stages 
en dergelijke. Ze moeten ook werk 
kunnen vinden in andere landen. 
Eén gemeenschappelijke taal van de 

wetenschap is dan een pluspunt.
Maar wat als een arts alleen maar in 
het Engels is opgeleid en een ziek-
teverloop moet bespreken met een 
patiënt? Of als een jurist die alleen 
wetteksten in het Engels heeft bestu-
deerd, een cliënt moet bijstaan in een 
proces? Dan moeten ze wel de taal 
van de mensen spreken.
Daarom heeft de adviesraad 
van de Taalunie (de Raad voor de 

Nederlandse Taal en Letteren) erop 
aangedrongen bacheloropleidin-
gen en opleidingen voor beroepen 
waar je mensen mee helpt, in het 
Nederlands te houden.
Dat is ook belangrijk voor de taal. Als 
we de toekomst van het Nederlands 
willen verzekeren, dan moet onze 
taal in alle omstandigheden bruik-
baar blijven. Ook in de wetenschap. 
Ludo Permentier

70% van de Vlamingen is niet blij met Engels aan de universiteit
‘Over ondertitels bij Nederlandstalige 
programma’s leeft een groot misver-
stand: de Vlaamse Radio en Televisie 
(VRT) móét die programma’s onderti-
telen, ten behoeve van doven en slecht-
horenden. De vraag is alleen: doen we 
dat voor iedereen zichtbaar in beeld of 
via teletekst?
Uit eigen onderzoek van de VRT blijkt 

dat twee derde van de kijkers zelf wil 
beslissen of ze ondertitels te zien krij-
gen of niet. Zelfs als er zwaar dialect 
gesproken wordt, zegt ruim 70% van 
de kijkers dat ze de ondertitels niet 
nodig hebben om het programma te 
begrijpen. Met ondertitels kunnen ze 
comfortabeler kijken: het is nu een-
maal makkelijker als je minder inspan-
ningen moet leveren om sprekers te 
verstaan.’
Ruud Hendrickx, VRT-taaladviseur

Wat denkt u? Spreken de leraren op 
school over 50 jaar allemaal Engels? 
Bijna niemand gelooft dat. Dat is heel 
anders als het over universiteiten gaat. 
In hoog tempo neemt aan de univer-
siteiten in Nederland het Engels de 
plaats in van het Nederlands. Op de 
Vlaamse universiteiten is het Engels 
nu nog beperkt tot heel specifieke 
vakken, maar vanaf 2014 kunnen 
ze volledig Engelstalige masteroplei-
dingen oprichten. Sinds 2005 is de 
verwachting dat universiteiten over 

50 jaar Engelstalig zijn, toegenomen. 
Maar liefst 45% van de Nederlanders 
zou niet verbaasd zijn als er over 50 
jaar alleen nog maar colleges in het 
Engels worden gegeven. Dat is haast 
twee keer zoveel als de Vlamingen. 
Of ze dat erg zouden vinden? Van 
de Nederlanders vindt 50% het erg. 
De andere helft heeft er geen moeite 
mee. Vlamingen staan meer pal voor 
het Nederlands: 70% vindt het erg als 
het Nederlands aan de universiteiten 
plaats maakt voor het Engels.

In Suriname is er een andere situ-
atie. Daar worden heel veel talen 
gesproken. Maar op de scholen en 
aan de Anton de Kom Universiteit in 
Paramaribo wordt in het Nederlands 
les gegeven. Van de Surinaamse 
ondervraagden zou het 35% niet 
verbazen als de leraren op school 
over 50 jaar les geven in het Engels. 
En 30% van de Surinamers denkt 
dat over 50 jaar de voertaal op hun 
universiteit wel eens het Engels zou 
kunnen zijn.

40% Vlamingen wil ondertitels bij 
Nederlandse televisieseries
Nederlandse films en televisieseries 
worden vaak ondertiteld als ze op 
de Vlaamse televisie worden uitge-
zonden. Dat is bijvoorbeeld zo bij 
de Nederlandse serie Gooise Vrouwen. 
Op die manier kan de Vlaamse kij-
ker die de Nederlandse actrices 
en acteurs minder goed verstaat, 
onderin het scherm meelezen wat 
ze zeggen. Andersom is het net 
zo: Vlaamse series als Katarakt en 
Flikken krijgen op de Nederlandse 
televisie ondertitels mee.

Willen we die ondertitels wel? Uit 
het Taalpeilonderzoek blijkt dat 
van de Nederlanders ongeveer 35% 
het wel prettig vindt als Vlaamse 
series ondertiteld worden. Van de 
Vlamingen ziet meer dan 40% de 
Nederlandse acteurs graag onderti-
teld. Dat is wel een opvallende con-
clusie, want onlangs toonde onder-
zoek van de Leuvense Universiteit 
aan dat Vlamingen Nederlanders 
makkelijker verstaan dan omge-
keerd.

Toen na de Tweede Wereldoorlog de popmuziek uit de 
VS en Engeland overwaaide, stortten Nederlandstalige 
artiesten zich enthousiast in deze nieuwe internationale 
stroming. Ze deden dat in het Engels. Het sentimen-
tele Nederlandstalige lied hoorde bij een voorbije gene-
ratie. Vandaag de dag wordt er weer meer en meer in het 
Nederlands gezongen. Toch kiezen veel zangers en band-
jes nog steeds voor het Engels. Wat vinden we daarvan?
Zo’n 80% van de Nederlanders en Vlamingen begrijpt 

wel waarom zangers vaak liever in het Engels zingen: dat 
spreekt een groter publiek aan. Bovendien, zo  vindt 50%,  
is zingen in het Engels makkelijker.
Overigens vindt maar 40% Engelstalige teksten in het 
algemeen mooier dan Nederlandstalige.
Jongeren zijn positiever over Engelstalige liedteksten dan 
ouderen. In Vlaanderen al helemaal. Maar liefst 70% van 
de Vlamingen jonger dan 35 vindt dat Nederlands niet 
goed klinkt bij sommige muziekgenres.

Zingen in dialect, doe maar
Ongeveer de helft van de mensen 
houdt van zang in dialect en ook 
ongeveer de helft houdt er juist 
weer niet van. Maar 80% van de 
Nederlanders en Vlamingen kan 
toch goed begrijpen dat zangers 
in het Gronings, Limburgs of 
West-Vlaamse dialect zingen. Dat 
spreekt de eigen omgeving aan, 
vinden ze. 

Bløf, Clouseau en Jan Smit zingen 
het mooiste Nederlands
‘Wie zingt het mooiste Nederlands?’ 
vroegen we. Dat mocht Standaard-
nederlands zijn of een dialect van 
het Nederlands. Het antwoord is in 

Nederland Bløf, in Vlaanderen Clou-
seau en in Suriname Jan Smit. Hier 
volgt de top per land.

Nederland
1. Bløf
2. Marco Borsato
3. Guus Meeuwis
4. Rowwen Hèze, Jan Smit en Nick  
 & Simon delen de vierde plaats

Vlaanderen
1. Clouseau/Koen Wouters
2. Marco Borsato
3. Will Tura
4. Herman van Veen
5. Jan Smit
 

Suriname
1. Jan Smit
2. Clouseau/Koen Wouters,  
 Damaru, Fouradi en Replay  
 delen de tweede plaats

Wat valt op in deze rijtjes? In 
Nederland staat er een groep bij 
die in het dialect zingt. Rowwen 
Hèze zingt namelijk Limburgs. 
Vlamingen zetten met Herman van 
Veen en Jan Smit twee Nederlanders 
in hun top vijf. En in Suriname is de 
uitslag waarschijnlijk bepaald door 
de zomerhit van 2009 van Jan Smit 
en Damaru. Ze zongen in Sranan 
en Nederlands: ‘Mi rowsu’ ofwel 
‘Tuintje in mijn hart’.
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Een masteropleiding in het Engels, een goede zaak?

80% begrijpt waarom zangers voor het Engels kiezen 
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‘We móéten wel!’

Nederlanders: Ik vind het prettig als er Nederlandstalige ondertitels staan 
bij tv-series uit Vlaanderen (Katarakt, Flikken)

Vlamingen: Ik vind het prettig als er Nederlandstalige ondertitels staan bij 
tv-series uit Nederland (Baantjer, Gooische Vrouwen)

Nederlands klinkt niet goed bij sommige muzieksoorten

Nederland

Vlaanderen

mee eens mee eens noch oneens mee oneens

42% 25% 33%

36% 28% 36%
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‘Engels trekt een scherm op tussen 
het publiek en jezelf’

‘Ik geloof niet in clichés als “rocken 
kan je niet in het Nederlands”,’ zegt 
de Nederlandse muzikant, tekst-
schrijver en dichter Thé Lau, terwijl 
hij van een wit wijntje nipt na een 
lange namiddag repeteren met een 
uitgebreide groep Vlaamse muzi-
kanten. ‘Zoals de meeste bands ben 
ik gewoon in het Engels begonnen. 
Ik wou een internationale carrière 
maken. In 1974 bezorgde een optre-
den van Bots me een schok: die 
zongen gewoon in het Nederlands! 
Blijkbaar heeft een tekst in je eigen 
taal een veel diepgaandere impact 
dan eentje in het Engels. Het Engels 
trekt toch een scherm op tussen het 
publiek en jezelf.’

Schroom
In een geluiddicht gemaakte kelder 
steekt de jonge Vlaamse band Andes 
voor een televisieoptreden ‘Ella, elle 
l’a’ van France Gall in een nieuw 
jasje. Aan de Franse tekst zullen ze 
niet raken, ook al zingen deze jonge 
snaken bijna al hun eigen songs in 
het Nederlands. Voor zanger-tekst-
schrijver Tomas Van Uffelen duurde 
het zeker acht jaar voor hij van de 

voor de hand liggende Engelse songs 
naar Nederlandstalige teksten durfde 
over te schakelen: ‘Als Vlaming zit 
je al met extra schroom voor je je 
moedertaal gebruikt. Neem nu een 
artiest als Bart Peeters, die zong met 

The Radio’s toch ook eerst in het 
Engels? Toch ben ik fier als ik fijne 
zinnetjes als “ik ben een voetballer 
met pleinvrees” of “sinds je weg bent, 
ben je overal” in mijn teksten kan 
smokkelen.’

50% van de jonge Vlamingen vindt Engelse slogans cooler dan Nederlandse
Zoals ‘Just do it’ en ‘The pursuit 
of perfection’ zijn er honderden 
Engelse slogans in Nederlandstalige 
reclame. 
Nederlanders zijn er wat aller-
gisch voor. Wel 80% van hen vindt 
dat Engelse slogans niet beter aan-
spreken dan Nederlandse. Maar 
Vlamingen hebben daar min-

der last van: bijna 40% vindt dat 
Engelstalige slagzinnen meer aan-
spreken dan Nederlandse.
Nederlandse en Vlaamse jongeren 
denken in het algemeen beduidend 
positiever over Engelse slagzinnen 
dan ouderen. De Vlamingen onder 
de 35 jaar spannen de kroon: 50% 
van hen vindt dat Engelse slag-

zinnen meer aanspreken dan 
Nederlandse. Dit tegen 30% van de 
Nederlanders jonger dan 35 jaar.
Overigens zegt 60% van de 
Nederlanders en Vlamingen dat zij 
Engelstalige reclame goed begrij-
pen. Daaruit moeten we wel con-
cluderen dat de rest er misschien 
toch wat moeite mee heeft.

60% van de Surinamers vindt 
dat Engelse slogans meer aan-
spreken dan Nederlandse

Surinamers hebben geen probleem 
met Engelse slagzinnen: wel 60% 
vindt dat ze meer aanspreken dan 
Nederlandstalige. Ze ergeren zich 
ook nauwelijks aan Engelse teksten 

in tv-reclames. En dat geldt voor 
jong en oud.

Andes frontman Tomas Van Uffelen (rechts vooraan): ‘Als Vlaming zit je 
al met extra schroom voor je je moedertaal gebruikt.’

Eurosong
Hoe herken je een goede tekst? 
Barbara Dex, die trots is ‘met een 
grote mijnheer als Thé Lau een duet 
te mogen zingen’, vertrouwt daar-
voor vooral op haar gevoel. Zeventien 
jaar geleden stond ze voor België op 
het Eurosongpodium met ‘Iemand als 
jij’. Ze is geëvolueerd van een meisje 
dat van haar vader in het Nederlands 
moest zingen naar een straffe madam 
die wegens de country en pop die ze 
brengt eerder voor het Engels kiest. 
‘Onlangs nam ik een dubbel-cd op. 
Van elk nummer een versie in het 
Nederlands en een in het Engels. 
Sommigen vinden de Engelse versies 
het best, anderen de Nederlandstalige.’

André Hazes
Zelfs Andes heeft een uitstapje 
naar het Engels gemaakt. ‘Een dag 
meer/One more day’ is een half 
Nederlandse, half Engelse song. 
Zanger-gitarist Tomas Van Uffelen: 
‘Hoe je het ook draait of keert, “Ik 
hou van je” klinkt tien keer directer 
dan al die “I love you’s”. Dat is de 
charme van zingen in je eigen taal. 
Maar bij een optreden kan je het als 
Nederlandstalige band niet maken 
om een deel van je tekst te verge-
ten, dat merkt het publiek meteen. 
In het Engels kom je daar nog mee 
weg. Frustrerend vind ik wel dat je in 
de platenwinkel op één hoopje met 
alle andere Nederlandstalige muziek 
wordt gegooid. Wat hebben wij als 
popgroep met Laura Lynn te maken? 
En sinds wanneer is Nederlandstalig 
een muziekgenre?’

Zo zit Thé Lau in dezelfde platen-
bakken als Will Tura en André 
Hazes. Toch kijkt de rockende dich-
ter niet neer op die charmezangers: 
‘Soms, heel soms, werken hun lied-
jes gewoon beter. Die gave om men-
sen te bereiken heb ik niet. Ik moet 
dan denken aan wat ik pas na de 
dood van mijn vader heb verno-
men. Hij vertrouwde aan een vriend 
toe dat ik mooie liedjes maakte, 
maar dat hij ze niet begreep.’

Hollands accent
Voor Engelstaligen is het luiste-
ren naar de Engelse teksten van 
Vlamingen en Nederlanders vaak 
een tenenkrommende ervaring. De 
teksten rammelen aan alle kanten. 
Houden Nederlandstaligen niet beter 
hun handen van de Engelse taal af? 
Thé Lau meent van niet: ‘De Engelse 
teksten van Anouk zijn wél goed. Ze 
heeft me verteld hoe ze soms werkt. 
Allereerst gaan haar teksten vaak 
over slechte relaties, dat is een inte-
ressanter vertrekpunt dan een tekst 
over perfecte relaties. Vervolgens 
schrijft ze al haar teksten eerst in het 
Nederlands. Op die manier mijdt ze 
de clichés van de Engelse popsongs.’
Zingt het Engels beter en makkelijker 
dan het Nederlands? Barbara Dex pleit 
vooral voor een goede uitspraak in 
het Engels: ‘Nederlanders hebben daar 
iets meer moeite mee dan Vlamingen. 
Engels met een Hollands accent kan 
de mooiste song verknallen.’

Wereldhit
Blijft de kwestie of je in het Nederlands 
een wereldhit kan scoren. Thé Lau: 
‘Ik ben behoorlijk tevreden over mijn 
song Iedereen is van de wereld. Graag 
zou ik die in het Engels laten opne-
men. Jaren heb ik gezocht naar een 
goede vertaling die vooral de dub-
bele betekenis van “iedereen is van de 
wereld” weergeeft. Voor Vlamingen 
is er trouwens geen dubbele bete-
kenis, die begrijpen niet dat “ieder-
een is van de wereld” ook betekent: 
“iedereen is de weg kwijt”. Maar nu 
heb ik eindelijk een goede Engelse 
vertaling. Ik zoek nu een producer 
die er met een andere zanger een 
internationale hit van kan maken. 
Met mijn Nederlandstalige versie lukt 
dat nooit, dat weet ik zeker.’ Barbara 
Dex huivert wat bij de gedachte om 
Iedereen is van de wereld in het Engels 
te moeten horen: ‘Dat nummer staat 
echt als een huis. Maar je hebt gelijk: 
een wereldhit scoor je nooit met onze 
gekke taal.’
www.andes-band.be, www.barbaradex.be, 
www.thelau.nl

Barbara Dex: ‘Engels met een 
Hollands accent kan de mooiste 
song verknallen.’

De wereld veroveren. Dat wil elke beginnende rock- of popgroep. Maar niet elke band is 
ervan overtuigd dat ze dat ook in het Nederlands kunnen. Dromen de jonge wolven van 
Andes van een wereldhit in het Nederlands? Ervaren podiumbeesten als Barbara Dex en Thé 
Lau wikken de voor- en nadelen van zingen in het Engels.

‘Nederlands is een wereldtaal, want er 
worden almaar meer Engelse leenwoor-
den in gebruikt…’
Jan Houtekiet, radiojournalist

Nieuw oNderzoek  1000 meningen

Thé Lau: ‘Zoals de meeste bands ben ik gewoon in het Engels begonnen.’
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We lezen meer dan 14 boeken per jaar

Nederlanders, Vlamingen en Surinamers lezen naar eigen zeggen gemid-
deld 14,5 boeken in een jaar. Dat is zowat evenveel als in 2005. 
Ruim 35% van de Nederlanders zegt dat ze minstens eens in de week een 
boek lezen. Dat is meer dan de Vlamingen (25%) en de Surinamers (20%). 
In elk van de landen is het aantal mensen dat wekelijks een boek zegt te 
pakken, sinds 2005 minder geworden.

Ons taalgebied telt heel veel 
schrijvers. Maar daarvan zijn 
er maar weinig overal bekend. 
We hebben iedereen gevraagd 
een Nederlandse, een Vlaamse 
en een Surinaamse schrijver 
te noemen. Daar komen ze:

Nederland
Voor Nederlanders zijn de popu-
lairste Nederlandse schrijvers Harry 
Mulisch, Jan Wolkers, Kluun, Gerard 
Reve en Saskia Noort. Schrijnend 
is wel dat 70% van de Nederlanders 
geen Vlaamse schrijver weet te 

noemen. Hugo Claus is de meest 
bekende. Nederlanders kennen bijna 
geen Surinaamse schrijvers. Enkelen 
weten Cynthia McLeod te noemen.

Vlaanderen
Bij de Vlamingen is Pieter Aspe 
verreweg de bekendste Vlaamse 
auteur, gevolgd door Hugo Claus 
en Herman Brusselmans. In 
Vlaanderen weet ook nog 60% van 
de ondervraagden een Nederlandse 
auteur te noemen. Een flink aantal 
Vlamingen meent overigens dat de 
eigen Vlaamse schrijvers Hugo Claus 
en Pieter Aspe Nederlanders zijn. 
De bekendste Nederlandse schrijver 

is momenteel Cees Nooteboom, 
die in 2009 in Brussel de Prijs der 
Nederlandse Letteren kreeg uit han-
den van Koning Albert II. Dat is een 
grote officiële prijs van Nederland 
en Vlaanderen samen. Surinaamse 
schrijvers zijn vrijwel onbekend.

Suriname
Cynthia McLeod, Gerrit Barron en 
Astrid Roemer zijn in Suriname de 
bekendste schrijvers.
Ruim 80% van de ondervraagden 
in Suriname weet geen Nederlandse 
of Vlaamse schrijver te noemen. Jan 
Wolkers en Harry Mulisch staan 
bovenaan het kleine lijstje.

Veel jongeren in de grote steden in 
Nederland spreken straattaal met 
elkaar. Dit is een mengeling van talen 
zoals Engels, Sranantongo, Arabisch 
en Turks, met het Nederlands als 
basis. In Vlaanderen bestaat dit 
soort straattaal niet of nauwelijks. 
De meeste Nederlanders moeten er 
in elk geval weinig van hebben. Bijna 
75% vindt dat het in de klas moet 

worden verboden. Ruim 50% vindt 
straattaal een bedreiging voor goed 
onderwijs.

Jongeren beneden de 35 jaar denken 
er ook zo over. Wel geven ze vaker 
aan dat ze straattaal creatief vinden. 
En 50% vindt dat het op het school-
plein moet kunnen. Maar daarmee is 
slechts 30% van de ouderen het eens.

Suriname, een land met twintig 
talen 
In Suriname worden wel twin-
tig talen gesproken. De meeste 
Surinamers zijn meertalig. De talen 
die het meest gesproken worden 
zijn, naast het Nederlands:

• Sranantongo
• Sarnami Hindoestani of  
 Surinaams Hindoestaans
• Javaans
• verschillende marrontalen, 
 vooral Saramaccaans en Aukaans
• Chinees: Hakka, Mandarijn en  
 Kantonees

Er worden heel veel Nederlandstalige 
boeken gelezen in het buitenland. Te 
veel om op te noemen. Hier een greep 
uit de wereld van het vertaalde boek.

Mulisch in dertig talen
De boeken van Harry Mulisch zijn in 
meer dan dertig talen te koop, zoals 
het Duits, het Chinees, het Engels, 
het Spaans, het Frans; en in minder 
voor de hand liggende talen als het 
Bahasa Indonesia, het Hebreeuws, 
het IJslands, het Servo-Kroatisch, 
het Fins, het Russisch, het Albanees, 
het Esperanto en het Afrikaans.

Jip en Janneke in het Chinees
In 2007 verscheen Jip en Janneke in 
het Chinees in een oplage van maar 
liefst 50.000 exemplaren.

Bilishi de Aichou
Van het werk van Hugo Claus ver-
schenen meer dan honderd verta-
lingen in een twintigtal talen. Het 
Verdriet van België, zijn bekendste 
werk, heet in het Italiaans La sof-

ferenza del Belgio en in het Chinees 
Bilishi de Aichou.

Anne Frank
Het dagboek van Anne Frank is met 
65 vertalingen het meest vertaalde 
Nederlandse boek.

Neelsie en Miemsie
De avonturen van Suske en Wiske 
zijn in de loop der tijd in veel ver-

schillende talen verschenen. Bij deze 
vertalingen werden vaak ook de 
namen van de personages die in de 
avonturen voorkomen aangepast. In 
het Afrikaans klinkt dat zo:

  vertaling

Suske Neelsie
Wiske Miemsie
Tante Sidonia Tannie Hessie
Lambik Giepie
Jerom Sagrijs

En voor wie er niet genoeg van krijgt:

Chinees Bo bu & Bo be te
Engels (VS) Willy & Wanda
Fins  Anu ja Antti
Frans Bob & Bobette
Grieks Bobi & Lou
Indonesisch Bobby dan Wanda
Japans Susuka to Wisuka
Noors Finn & Fiffi
Tibetaans Baga & Basang
IJslands Siggi og Vigga

Nederlandstalige boeken 
zijn populair in de wereld Als je een boek van J.M. Coetzee 

of Salman Rushdie wil lezen, van 
John Irving of Ian McEwan, moet 
je dan eerst gauw Engels leren? 
Kom nou. Die boeken worden 
meteen vertaald en soms liggen er 
al Nederlandse edities in de winkel 
voordat je ze in de oorspronkelijke 
taal kunt kopen. Hoe komt dat?
De voorbije jaren zijn nogal wat 
internationale bestsellers eerst 
in het Nederlands verschenen, 
onder meer omdat buitenlandse 
auteurs bij ons veel aandacht krij-
gen, goed gelezen worden en dus 
uitstekende relaties hebben met 
hun Nederlandse uitgevers. Voor 
die vertalingen zijn goede literaire 
vertalers nodig, die ook nog eens 

snel kunnen werken. Daar staan 
we inmiddels om bekend.

Zo’n vroege verschijning is ook 
goed voor de verkoop van die 
Nederlandse edities. De Engelse 
uitgave is vaak goedkoper door de 
grote oplage. Dus als die Engelse 
uitgave het eerst zou verschijnen, 
zouden veel lezers geen weken of 
maanden wachten op een verta-
ling. Enkele boeken die het eerst 
in het Nederlands zijn verschenen:
J.M. Coetzee, Portret van een jonge-
man
Salman Rushdie, Shalimar de clown
Donna Tartt, De kleine vriend
Ian McEwan, Aan Chesil Beach
John Irving, De vierde hand

Grote auteurs willen het 
eerst in het Nederlands

Pak eens een boek uit Suriname
De Surinaamse Cynthia McLeod 
(spreek uit: ‘sintia meclout’) is de 
populairste schrijver in haar land. 
Cynthia studeerde tot 1962 in 
Nederland. Vanaf 1978 volgde ze 
haar echtgenoot Donald McLeod 
naar allerlei landen waar hij ambas-
sadeur voor Suriname was. In die 
tijd begon zij te schrijven. Ze deed 
in Nederland en Duitsland veel 
archiefonderzoek naar slavernij in 
Suriname. In 1987, toen ze een jaar 
terug was in Suriname kwam haar 
eerste boek uit: Hoe duur was de sui-
ker? Het boek gaat over de suiker-
cultuur in de 18de eeuw. De suiker 
kostte veel mensenlevens, vandaar 
de titel. Binnen een paar weken was 
de eerste druk uitverkocht.

Hoe duur was de suiker? 

75% van de Nederlanders wil straat-
taal in de klas verbieden

Klassieken en bestsellers zijn het bekendst
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Harry Mulisch Pieter Aspe Cynthia McLeod
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Taalverloedering: de angst slaat toe

‘Literatuur betekent veel 
voor mij,’ knikt Darlene 
Keydeniers (17). ‘Ik lees 
elk jaar meer dan vijf-
tien boeken. Ik zou niet 
weten wat ik zou moeten 
doen als ik mezelf niet af 
en toe kan verliezen in een 
goed boek.’ Volgens het 
Taalpeilonderzoek lezen we 
steeds minder boeken. Maar 
dat geldt niet voor inktapen.

Elk jaar bekronen scholieren 
uit Nederland, Vlaanderen en 
Suriname hun eigen favorie-
te schrijver met de Inktaap. Ze 

selecteren een boek uit de win-
naars van de drie ‘grote’ lite-
raire prijzen in het Nederlandse 
taalgebied: de Gouden Uil, de 
AKO Literatuurprijs en de Libris 
Literatuur Prijs.

Lezen uit vrije wil
De vijf ‘inktapen’ van SSG 
Nehalennia in Middelburg zijn 
vijfdejaars vwo. Gemiddeld lezen 
ze per jaar acht boeken verplicht 
en een tiental uit vrije wil. De 
vier Vlaamse ‘inktapen’ zijn vijf-
dejaars studenten podiumkun-
sten woordkunst-drama aan de 
Kunsthumaniora in Antwerpen. 
Zij moeten voor school zes boe-
ken lezen, uit vrije wil doen 
ze er nog eens drie tot tien bij. 
‘Literatuur is veel meer dan alleen 

lezen,’ vindt Jana Rymen. ‘Met de 
Inktaap discussieerden we uitge-
breid over het thema en de stijl 
van elk boek. Voor ons niet echt 

nieuw, want dat doen we ook met 
poëzie op school en daar word 
je echt “rijk” van.’ Joost Hintzen 
knikt: ‘Dankzij de Inktaap ben ik 

Lezen inktapen meer dan 
gewone stervelingen?

‘Nederlands is een wereldtaal, want je 
kunt er het verdriet van België mee voelen 
en de hemel ontdekken.’
Jean Jacobs, pedagogisch begeleider

Docent Nederlands Frank van Doeselaar met zijn ‘inktapen’: ‘Leerlingen praten onderling over boeken. Ze komen in contact met mensen 
die anders denken en anders lezen.’

Marleen Vertongen, leraar teksttheater (tweede van links): ‘In mijn 
lessen maak ik ruimte voor een vurig moment: een leerling vertelt 
waarom je dat boek of dichtbundel moet lezen.’

Surinamers: leerlingen moeten 
beter leren luisteren en spreken, 
Nederlanders en Vlamingen: leer-
lingen moeten beter leren schrij-
ven en spellen

Vijf jaar geleden vroegen we al 
welk schoolvak mensen het belang-
rijkst vinden. Net als toen staat 
Nederlands bovenaan in alle drie de 
landen: in Suriname, in Vlaanderen, 
maar in Nederland nog het aller-
meest. Ze vinden overigens in 
alle drie de landen dat er nog het 
nodige aan het onderwijs van onze 
taal mag verbeteren. Nederlanders 
en Vlamingen vinden dat scho-
len vooral meer aandacht moeten 

besteden aan goed lezen en schrij-
ven. In Suriname vindt men dat 
er meer moet worden gedaan aan 
goed luisteren en spreken. Dit is de 
top drie van verlanglijstjes:

Wat moeten leerlingen meer 
leren in de lessen Nederlands? 

Vlaanderen en Nederland 
Correct leren schrijven en spellen 80%
Met begrip leren lezen 70%
Met begrip leren luisteren 70%
 
Suriname 
Met begrip leren luisteren 90%
Een correcte uitspraak 85%
Spreken in het openbaar 85%
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Nederlands blijft het belangrijkste 
schoolvak

meer boeken gaan lezen. Robert 
Vuijsje had ik al gelezen en Over de 
liefde van Doeschka Meijsing had ik 
anders wellicht nooit gelezen.’

Modern of klassiek
Of jongeren alleen moderne 
auteurs lezen? Eefje Boot houdt 
van de mix: ‘Ik lees graag en veel. 
Mijn lievelingsauteurs? Thomas 
Rosenboom en Gerard Reve. Maar 
ook van Multatuli ben ik een 
grote fan.’ Ook Willem Elsschot 
en Hugo Claus worden meteen 
genoemd. Opvallend: de jonge-
ren maken hier geen onderscheid 
meer tussen vertaald werk en 
van oorsprong Nederlandstalige 
boeken. Passeren de revue: 
Federico Garcia Lorca, Gabriel 
Garcia Marquez, Franz Kafka, 
John Steinbeck, Agatha Christie 
en Aristoteles. Vwo’er Eefje leest 
niet alleen deze Griekse wijsgeer, 
ze houdt ook van Piet Paaltjens, 
Nescio, Ferdinand Bordewijk en 
Joost van den Vondel.

Langdradig
Waardoor laten jongeren zich lei-
den bij hun boekenkeuze? Voor 
bijna alle jongeren is het genre en/
of thema het belangrijkste crite-
rium. De meesten kiezen ook vlug-
ger een boek waarvan ze de auteur 
kennen of een boek dat een nomi-
natie of prijs kreeg. ‘Voor mij is een 
boek geslaagd als het een moraal 
heeft, vlot leest, niet té ingewikkeld 
en niet langdradig is,’ voegt Parisa 
Jahan toe. Niet elke zeventienja-
rige heeft al een of meer favoriete 
schrijvers. Vaak zijn ze nog aan het 
zoeken. Jasmine Hackert: ‘Ik vind 
het belangrijk dat mensen lezen, 
dat ze een idee krijgen wat lezen is. 
Lezen vergroot je denken.’

www.inktaap.org

‘Het is haast niet te geloven 
dat men het vak Nederlands 
zowel in de basisschool als 
in de secundaire school zo 
belangrijk vindt. Maar als 
je er even over nadenkt, is 
dat niet zo verwonderlijk. 

Nederlands is de voertaal voor 
heel veel domeinen in ons leven, 
zowel publiek als privé. Wat me 
erg opvalt, is dat men het meest 
extra aandacht vraagt voor cor-
rect schrijven en spelling. Deze 
hoge score stemt goed overeen 

met de herhaalde klachten in de 
media als zou de verloedering 
toeslaan, de gedachte dat de jon-
gere generatie verzorgd en cor-
rect taalgebruik niet zo belang-
rijk meer zou vinden, dat ze geen 
besef meer zouden hebben van 
taalnormen. En dus moet het 
onderwijs aan dit alles meer aan-
dacht besteden…

Het valt ook op dat literatuur 
het minst van al scoort (maar 
Suriname dan weer 65!). Als 
je dat combineert met creatief 
schrijven, kun je twee kanten 
uit:

• of men vindt dat de creatief-
artistieke-culturele onderde-
len nu al heel goed zitten, en 
dus moeten scholen er niet 
meer tijd voor uittrekken;

• of men vindt dat dit weinig 
belangrijke onderdelen van 
Nederlands zijn.

Ik vrees dat het laatste weleens 
het geval zou kunnen zijn: goed 
op zich, maar niet belangrijk 
genoeg voor een nog groter deel 
van Nederlands, eerder iets voor 
buiten de klas.’
prof. Frans Daems, Universiteit 
Antwerpen
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Als ik informatie zoek, doe ik dat bij voorkeur op Nederlandstalige websites

Als ik informatie zoek, doe ik dat bij voorkeur op Engelstalige websites

Ik zou het prettig vinden als er meer mogelijkheden waren om Engelstalige websites direct 
in het Nederlands te vertalen

Zowel in Nederland als in Vlaanderen heeft men het liefst websi-
tes met Nederlandstalige informatie. Nederlanders en Vlamingen 
zouden het prettig vinden als Engelstalige websites gemakkelijker 
direct in het Nederlands vertaald kunnen worden.

70% van de Nederlanders en Vlamingen 
wil websites in het Nederlands
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Uw mening
De Taalunie is zeer geïnteresseerd in uw mening over Taalpeil, onder 
andere met het oog op een volgend onderzoek. Opmerkingen en vra-
gen kunt u sturen naar taalpeil@taalunie.org.

Het gerucht gaat dat Nederlandse 
mannen in hun auto toch vooral 
een navigatiesysteem willen met een 

vrouwenstem die in een Vlaamse 
tongval de weg wijst. Dat blijkt een 
fabeltje. De taal van het navigatiesy-

steem in de auto moet voor 75% van 
de Vlamingen en de Nederlanders 
toch echt die van het eigen land zijn.

75% wil een navigatiesysteem met de eigen tongval

Verantwoording onderzoek
Trendbox bv voerde het onderzoek in april en mei 2010 uit in opdracht 
van de Nederlandse Taalunie. De steekproeven zijn genomen uit de 
populatie van achttien jaar en ouder. 500 Nederlanders, 315 Vlamingen 
en 255 Surinamers vulden een vragenlijst in. De rapportage voor het 
hele taalgebied is gemaakt door een herweging in de verhouding 71% 
(Nederland), 27% (Vlaanderen) en 2% (Suriname).

Het volledige Taalpeilonderzoek 2010 vindt u op 
www.taalunieversum.org/taalpeil.

Over de Nederlandse Taalunie

Nederland en Vlaanderen werken samen aan de Nederlandse 
taal. Dat is dertig jaar geleden zo bepaald in het Verdrag inzake 
de Nederlandse Taalunie. Nederland en België sloten dat verdrag 
in 1980. In 2004 sloot Suriname zich bij de Taalunie aan. Zo’n 
verdrag tussen landen die eenzelfde taal hebben, is uniek in de 
wereld.

Nederlands zonder drempels is het motto van de Taalunie. Dit houdt 
in dat de Taalunie probeert om iedereen die het Nederlands 
gebruikt of leert, daarin te ondersteunen. Zo probeert ze ervoor 
te zorgen dat het Nederlands kan worden gebruikt voor alles waar 
een taal toe kan dienen.

Het Algemeen Secretariaat van de Taalunie is een soort ministe-
rie van Taal van drie landen. Het zorgt er vooral voor dat andere 
instanties aan het werk gaan. Werkterreinen van de Taalunie zijn:
• de taal zelf: woordenboeken, grammatica, spelling
• digitale toepassing; Nederlands op het internet, automatisch 

vertalen, spraaktechnologie
• het onderwijs van het Nederlands hier en in het buitenland
• literatuur en lezen

Nederlandse Taalunie - Lange Voorhout 19 - Postbus 10595
2501 HN Den Haag - Nederland - tel: + 31 70 346 95 48

Meer weten over de Taalunie? www.taalunie.org

 

‘Het Nederlands is geen taal die 
op heel veel plaatsen in de wereld 
gesproken wordt. Toch zijn mensen 
altijd weer verbaasd als je hun ver-
telt dat het Nederlands ergens tus-
sen plaats 40 en 50 staat in de lijst 
van talen die in de wereld het meest 
gesproken worden. Zo hoog? En als 
je dan ook nog zegt dat aan enkele 
honderden universiteiten en talen-
centra in het buitenland Nederlands 
gestudeerd kan worden, zijn ze nog 
verbaasder. Ook in Rusland?
Ja, het Nederlands is niet niks. En 
het is sinds zijn bestaan ook nooit 
zonder betekenis geweest. Sinds we 
zoiets als Nederlands onderschei-

den (vanaf ongeveer het jaar 800) 
is men ook in toenemende mate 
Nederlanders gaan onderscheiden. 
Taal maakt een wezenlijk onderdeel 
uit van ieders identiteit. Daarvoor 
hoeft die taal niet eens gestandaar-
diseerd te zijn via bijvoorbeeld 
grammaticaregels en spellingre-
gels. Die laatste regels kreeg het 
Nederlands ook pas zo’n duizend 
jaar nadat het zich als een zelfstan-
dige taal had losgemaakt uit het 
West-Germaans. 
Ook zonder formele regels was 
het Nederlands al een factor van 
betekenis in het Europa van weleer. 
En onbekommerd of met bravoure 
ging het mee op reis naar ande-
re landen, waar het sporen, soms 
diepe sporen naliet: Zuid-Afrika, 
Suriname, de Antillen, Indonesië, 
de VS, enz.

Nederlands is geen wereldtaal 
geworden, maar wel een taal van de 
wereld en tegelijkertijd een taal die 
tot op de dag van vandaag nog veel 
lokale variëteiten in eigen land kent, 
die nog de aangename geur heb-
ben van de middeleeuwse vrijstaat 
waarin het Nederlands zich lange 
tijd bevond, ondanks de al vroege 
opdringerigheid van andere talen, 
zoals aanvankelijk het Latijn en het 
Frans.
Het Nederlands gaat, zou je kun-
nen zeggen, als vanouds zijn gang. 
Andere talen blijven zich opdrin-
gen, maar het Nederlands wankelt 
er vooralsnog allerminst door. Het is 
een beetje overdreven om te zeggen: 
lang leve het Nederlands, maar er is 
niks overdrevens aan om te zeggen: 
het Nederlands leeft nog lang.’
Wim Daniëls

Een taal die goed 
ruikt
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Wie of wat is de stem van uw 
voicemail, uw navigatiesy-
steem, het call center van uw 
waterleverancier, de 0800-lijn 
van uw gemeente…? Soms is 
dat nog een mens, maar steeds 
meer krijg je een echte taal-
robot aan de lijn. Vijf opval-
lende toepassingen van taal- en 
spraaktechnologie.

Als de politie van Utrecht een voertuig 
wil identificeren, dan belt zij naar de 
Kentekenlijn, een computer die luis-
tert en spreekt. De agent spreekt het 
kenteken in en krijgt meteen infor-
matie over het voertuig. Dezelfde info 
komt tegelijk per sms binnen.
Een taalgids in het Zweeds, het 
Italiaans of Engels op je iPhone? 

Waarom niet. Klaargemaakte conver-
saties helpen je om met andere men-
sen kennis te maken in het buitenland. 
Chat-by-click heet dat. De weg vra-
gen, kennismaken, een beetje flirten? 
Zolang je batterijen niet op zijn, kan 
het allemaal.
Sinds enige tijd kun je in Vlaanderen 
twee kranten in voorleesversie down-
loaden. De Standaard en Het Nieuwsblad 
worden elke avond door een com-
puter ingelezen en omgezet naar een 
mp3-formaat. Als een mens de krant 
moet inlezen, duurt dat 8 à 22 uur, de 
computer fikst de klus in een uurtje. 
Ook Nederlandse kranten schakelen 
voorleesmachines in, bijvoorbeeld 
voor blinden.
Als je je TomTom One, Go, Mobile 
of Navigator 5 een persoonlijk tintje 
wilt geven, dan kun je je eigen stem 
of een stem uit je eigen streek in het 
programma stoppen. Jezelf de weg 

laten wijzen dus. Wil je het wat spec-
taculairder, dan kun je bijvoorbeeld de 
stem van Darth Vader downloaden. 
‘Turn right and may the force be with 
you’…
Je schrijft een brief en laat er het 
programma Klinkende Taal op los. 
Prompt analyseert het programma je 
taalgebruik. Het geeft je ook aanwij-
zingen hoe je je tekst kunt verbeteren. 
Geen mens die eraan te pas komt.

Nederlands, taal van computer en robots

uitspraken over de taal van websites
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Wilt u meer exemplaren van Taalpeil ontvangen?
 
Ze worden u gratis toegestuurd. 
Mail naar taalpeil@taalunie.org.

Nog meer Nederlands Wereldtaal? 
Surf naar www.dwvdnt.org.

De juiste spelling in de 
Woordenlijst Nederlandse Taal

Kijk eens op het Taalunieversum: 
woordenlijst.org.

lees ook de andere edities van Taalpeil op 
www.taalunieversum.org/taalpeil.

Wijst Darth Vader je straks de weg?


